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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem et utkast til plan for forvaltningsrevisjon 
til neste møte.  

2. Planen skal være basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering, og de innspill 
som er gitt i møte. 

 
Vedlegg 
Risiko- og vesentlighetsvurdering for Skaun kommune 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet 
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal være basert på 
risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og i kommunens selskaper. 
 
Kontrollutvalget bestilte risiko- og vesentlighetsvurderinger av Skaun kommunes virksomhet 
og av kommunens selskaper i sitt møte 12.02.2020, sak 3/20. Dokumentet er utarbeidet av 
Revisjon Midt-Norge SA og er vedlagt saken.  
 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingene er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. Politisk og administrativ ledelse i kommunen, samt hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud er invitert til dagens møte for å gi ytterligere innspill til risikoområder. Det 
gir kontrollutvalget et bredere grunnlag for å lage planen. 
 
De inviterte aktørene har fått revisjonens risiko- og vesentlighetsvurderinger tilsendt i forkant 
av møtet. Den første delen av møtet er lagt opp etter denne tidsplanen: 
 
09:00-10:30        Kommunedirektør med kommunalsjefer  
10:30-11:30        Politisk nivå 
11:30-12:00        Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 
12:00-12:30        Kontrollutvalget oppsummerer   
 
De inviterte er bedt om å uttale seg om følgende spørsmål: 
 

1. På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke: 
a. når politisk vedtatte målsettinger 
b. oppfyller lovkrav 
c. driver effektivt 

2. På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for 
forvaltningsrevisjon? 

Etter at kontrollutvalget har fått alle innspillene kan utvalget gjøre en oppsummering og 
deretter ta stilling til hvilke tjenesteområder og selskap de vil prioritere for forvaltningsrevisjon 

Konklusjon 
Kontrollutvalget må vurdere de innkomne innspillenes risiko, og hvordan disse skal vektes i 
forhold til revisors risiko og vesentlighetsvurdering.  



 
På bakgrunn av dette må kontrollutvalget peke på områder/temaer de finner aktuelle å ta inn 
i planen. 
 
Det er lagt opp til at planen skal vedtas av kontrollutvalget i neste møte. 
 
 



 

 

 

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 

Skaun kommune 

pr 22.01.2020 
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FORORD 
Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap, og leverer 

revisjonstjenester innen regnskap, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til 53 kommuner og 

en fylkeskommune.  

Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 punkt c. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1. 

En risiko – og vesentlighetsanalyse skal søke å identifisere områder hvor det er behov for å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Analysen skal også kunne identifisere 

hvilket tema innenfor de enkelte områdene.  

Plan for forvaltningsrevisjon utarbeides på bakgrunn av risiko – og vesentlighetsanalysen, og 

angir kontrollutvalgets vedtatte prioriteringer. Kommunestyret vedtar endelig Plan for 

forvaltningsrevisjon. 

En oversikt over tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner finnes på vår hjemmeside 

www.revisjonmidtnorge.no.  

 

 

Steinkjer, 06.01.20 

 

Ann Katharine Gardner      Eirik Gran Seim 

     

Regnskapsrevisor       Forvaltningsrevisor 

                     

     

 

 

 

1 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7 
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1 INNLEDNING 
Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og eventuelt 

kommunestyret et overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som 

det kan være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll. 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt 

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan 

for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode.  

Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre syste-

matiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger 

ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget minst en 

gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 

forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i kommunens eller 

fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurdering er å finne ut 

hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  

Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som 

utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og 

forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring. 

På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Revisjon Midt-Norge SA utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger ved starten av ny 

valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye 

vurderinger ved behov. 
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2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE 
RAMMEBETINGELSER 

2.1 Demografiske endringer 
Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen vil ha betydning for 

dimensjonering av tjenestetilbud og kommunens inntekter og utgifter. Ifølge Statistisk 

Sentralbyrås (SSB) hovedalternativ for befolkningsframskrivinger vil befolkningsveksten i 

Norge flate ut de neste ti årene for deretter å synke videre. Forutsatt at de innenlandske 

flyttemønstrene vi har sett de siste ti årene fortsetter, viser befolkningsframskrivingene frem 

mot 2040 at sentrale strøk vil oppleve en vekst i folketallet, mens mange distriktskommuner vil 

få en nedgang i folketallet. Ifølge SSB innebærer framskrivingene en fortsatt sentralisering, 

særlig blant unge voksne. Et annet utviklingstrekk er at andelen eldre i befolkningen ventes å 

øke betydelig. I hovedalternativet til SSB øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre 

fra 12 prosent i 2018 til 21 prosent i 2060. Økningen er spesielt sterk blant de som er 80 år 

eller eldre. Ifølge SSB vil aldringen bli klart sterkest i distriktene. Aldringen i distriktene vil 

forsterkes ved at unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen og at barna deres også i 

større grad vil bli født i sentrale strøk. Når de eldre samtidig blir igjen på bygda, vil mer enn 

hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år i 2040. Endringer i 

befolkningens størrelse og sammensetning kan være vanskelig å fange opp i den kommunale 

planleggingen. Kommuner som forholder seg passivt til framskrivinger av kommunens 

befolkning løper en risiko for å bli ute av stand til å tilby riktige tjenester, i riktig omfang til riktig 

tid.  

2.2 Klima, energi og beredskap 
Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer 

risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko, 

overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk 

skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras).  Overgangsrisiko 

dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer 

og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om 

muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger 

relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan f.eks. være relevant i 

sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og 

håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller indirekte vis kunne 

påvirke befolkningsutvikling, sysselsetting/næringsutvikling, skatteinntekter, verdi av 

eiendom/infrastruktur og derigjennom få stor betydning for kommuneøkonomien og 

kommunens generelle attraktivitet for næringsliv og beboere. Klimarisiko har også betydning 
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for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale 

planleggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 2018 kom det nye statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som skal legges til grunn 

ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.   

2.3 Kommunestruktur 
I en kommunesammenslåing ligger det et stort potensial for endring og utvikling. Det vil være 

en utfordring for kommunene å utnytte dette mulighetsrommet fullt ut, samtidig som at de får 

til en god overgang fra to kommuner til én. Organisasjonsendringen i seg selv kan være en 

utfordring, og det er viktig å sikre gode løsninger både på systemnivå og individnivå. Den nye 

kommunen skal gjerne ha nye systemer og verktøy, reglement og retningslinjer, og 

kommunens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og 

anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller 

vertskommunesamarbeid. Slike endringer gjelder også for tilgrensende kommuner som ikke 

er en del av en sammenslåing, men samarbeider med en eller flere sammenslåingskommuner. 

Det kan være flere grunner til sammenslåing mellom kommuner. I noen tilfeller kan det være 

slik at en eller flere av kommunene som slås sammen historisk har kjøpt tjenester, og i den 

nye kommunen må disse tjenestene bygges opp fra grunnen av. For kommuner som slår seg 

sammen og de som ikke gjør det foreligger det gjerne en endring i størrelsen på statlige midler 

som tilfaller kommunen.  

Kommunereformen fører til at færre bor i kommuner under 10 000 innbyggere fra 2020, og 

flere vil bo i kommuner med over 50 000 innbyggere.2 Uavhengig av kommunereformen har 

det også skjedd en demografisk endring hvor flere flytter til tettbygde strøk og færre bosetter 

seg i spredtbygde strøk, og utkantkommuner gjerne får en større andel eldre sammen med 

begrenset vekst eller nedgang i yngre aldersgrupper. Endringene vises spesielt godt i 

Nordland i 2019, hvor fylket som helhet hadde en befolkningsnedgang på 937 personer i de 

tre første kvartalene i 2019.3  

Mange mindre kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse og 

ressurser for å levere gode tjenester. Kommunene har gjerne for få innbyggere og brukere til 

å kunne etablere fagmiljø. De mindre kommunene er under et økt press som følge av 

befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer til kommuner som ikke 

 

2 KS, ‘Status Kommune 2019’, 2019 <https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-

styring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf>. 

3 Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal, 06.12.2019 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal
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sammenslås med andre, nye oppgaver og økte krav gjennom for eksempel 

bemanningsnormer og lignende.4 

Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte 

gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale 

selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for 

kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen. 

2.4 Regelverksendringer 
En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt nye 

forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som er to 

sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020. I tillegg kan vi også trekke 

fram lovendringer og endringer i annet regelverk som berører de to store sektorene oppvekst 

og helse og omsorg. 

2.5 Økonomi og kontroll 
Kommunenes handlingsrom bestemmes av flere forhold, og endringer i inntektssystemet med 

blant annet rammeoverføringer, inntekts-, formues- og eiendomsskatt kan få stor betydning for 

kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.  

Det er risiko knyttet til om kommunen har betryggende internkontroll og om kvalitetssystem er 

egnet, tatt i bruk og blir brukt. Nye regler innenfor personvern påvirker utøvelsen av noen 

oppgaver. Det er kontinuerlige endringer innenfor bruken av datasystemer og digital dialog, 

som kan endre måten oppgaver utføres på og som krever kompetanse både for å ta i bruk nye 

løsninger og drifte dem.  

Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant annet fordi regelverket 

oppleves som komplisert og vanskelig. 

2.6 Digitalisering 
Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger 

en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter 

eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og 

endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at 

teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av 

sensitive personopplysninger. 

 

4 Hentet fra https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf (skriv ordentlig kildeføring hvis vi skal bruke dette) 

https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf
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3 OM SKAUN KOMMUNE 

3.1 Økonomi 
Nøkkeltall Skaun Kostragruppe 

07 

Landet 

uten 

Oslo 

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsresultat i prosent av 

brutto driftsinntekter (prosent) 

6,8 3,9 0,4 1,4 2,2 

Årets mindre/merforbruk i 

driftsregnskapet i prosent av brutto 

driftsinntekter (prosent) 

4,9 5,1 1,6 1,3 1,2 

Arbeidskapital ex. premieavvik i 

prosent av brutto driftsinntekter 

(prosent) 

36,9 31,9 27,5 23,5 21,8 

Netto renteeksponering i prosent av 

brutto driftsinntekter (prosent) 

38,4 38,3 59,3 49,9 42,3 

Langsiktig gjeld ex 

pensjonsforpliktelser i prosent av 

brutto driftsinntekter (prosent) 

116,9 110,6 131,1 114,7 105,6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 51233 51952 53 841 52 283 55 124 

Fri egenkapital drift i prosent av 

brutto driftsinntekter (prosent) 

27,3 24,8 23,9 12,9 11,2 

Brutto investeringsutgifter i prosent 

av brutto driftsinntekter (prosent) 

16 15,2 37,7 18,1 15,2 

Egenfinansiering av investeringene i 

prosent av totale brutto 

investeringer (prosent) 

15,1 46,6 22,6 22,3 25,8 

 

 

 

 

 



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering - 11 

3.2 Organisasjonskart 
 

 

 

3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn 
 

Skaun kommune har de siste fem år hatt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

- Forebyggende arbeid og oppfølging av det psykososiale skolemiljøet - 2018 

- Dispensasjonsbehandling jf. plan- og bygningsloven – 2017 

- Kommunale tjenester i NAV - 2016 

Skaun kommune har de siste fem år hatt følgende selskapskontroller:  

- Selskapskontroll Hamos Forvaltning IKS - 2016 

 

Skaun kommune har de siste fem år hatt følgende tilsyn fra andre offentlige organer: 

- Tilsyn fra Fylkesmannen innen beredskap - 2017 
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4 RISIKOVURDERING 
Revisors helhetlige risiko – og vesentlighetsvurdering skal identifisere områder hvor det 

anbefales å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Rød fargekode indikerer at revisors samlede 

vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge 

indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet ligger på et 

middels nivå, mens grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe, og 

konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. 

4.1 BRUKERPERSPEKTIVET  
Figuren under viser vurderingen som er gjort av risiko på ulike tjenesteområder. Bakgrunnen 

for vurderingene finnes i teksten i fortsettelsen inndelt i områdene oppvekst, velferdsoppgaver, 

helse- og omsorgstjenester og teknisk drift. 

 

4.1.1 Oppvekst 

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet * konsekvens for ulike områder under 

oppvekst. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for analysen. 

Følgende områder inngår: 

Barnehage, grunnskole, barnevern, SFO, voksenopplæring, kultur/ barne-og ungdomstiltak 

Tabell 1. Risiko Oppvekst 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

sannsynlig 

5 10 15 20 25 

Meget 

sannsynlig 

4 8 

kultur/ barne-og 

ungdomstiltak 

 

12 16 20 
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Sannsynlig 3 6 

Voksenopplæring 

9 

Grunnskole 

og SFO 

12 15 

Lite 

sannsynlig 

2 

 

4 

Barnehage 

6 

Barnevern 

8 10 

Usannsynlig 1 2 3 4 5 

 

Barnehager  

Det er en høy andel innbyggere i skole- og barnehagealder, og det har vært en stor vekst i 

barnetall, med store kull. Det kom dessuten 30 flyktninger fra 2015 og utover, noe som 

medførte behov for økning i barnehageplasser. Kommunen opplyser at det ikke er spesifikke 

utfordringer i forhold til lovkrav. Det er imidlertid noe utfordrende å rekruttere pedagoger.  

Foreldreundersøkelse er planlagt gjennomført i 2018, det var da to år siden forrige 

undersøkelse.  

Målsettinger for barnehage er i hovedsak formulert basert på lov og rammeverk. Lokale mål er 

formulert i sektorplan for barnehagene. Disse er kommunisert ut til ansatte og brukere. 

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

 

Grunnskole og SFO 

Tabell 2. Nøkkeltall oppvekst 

Nøkkeltall Skaun Kostragruppe 

07 

Landet 

uten Oslo 

2016 2017 2018 2018 2018 

Dekningsgrad barnehage 1-5 år (prosent) 91,8 94,1 94,5 91,9 92,1 

Gruppestørrelser i grunnskole (antall) 16 15,6 16,1 17,2 16,2 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale 

prøver i lesing 8. trinn (prosent). 

75,0 70,2 79,0 72,2 73,5 
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Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale 

prøver i regning 8. trinn (prosent). 

71,9 64,9 73,1 67,7 69,6 

 

Kommunen lå tidligere i kostra med lave tall på utgifter til drift i grunnskolen pr elev. I dag er 

bildet noe forandret og grunnskolen er dyrere i drift pr elev. 

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig og det er ifølge kommunen jevnt over gode resultater i 

denne.  

Sterk elevtallsvekst og store elevkull har medført hyppigere klassedelinger enn ellers. 

Tilleggsbevilgninger er gitt slik at kommunen ikke lenger blir så billig. Bemanningsnormen så 

ut for å gi store utfordringer med overtallighet - men kommunen har klart å omplassere internt. 

I forbindelse med ny pedagognorm, har det vært utfordringer med å tilfredsstille krav til antall 

fagarbeidere. Kommunen opplyser for øvrig å ha behov for mer oppfølging fra PPT innen 

systemrettet arbeid i skolen. Kommunen opplever dessuten at det er et stort 

dokumentasjonskrav i forbindelse med utredning av elever hos PPT, og dette medfører noen 

utfordringer.  

PPT ble ikke opprinnelig brukt godt nok forebyggende – prioritet har vært individrettet 

oppfølging. I tillegg er sterk elevtallsvekst utfordrende. Fylkesmannen har stort fokus på 

individrettet oppfølging. Kommunen opplever å få mer tilflytting av elever med sammensatte 

utfordringer. I tillegg er det uvanlig mange elever med autisme som gir svært sammensatte 

hjelpebehov. 

Andel spesialundervisning er ikke spesielt høyt, og er noe redusert de senere årene.  

Aktuelle tema innenfor grunnskole vil være: 

• Kvalitet i grunnskolen (kompetanse, samt samarbeid mellom skole og PPT) 

• Kvalitet i PPTs oppfølging av elever 

 

Barnevern  

Skaun kommune har hatt et interkommunalt samarbeid med Melhus kommune fra 01.01.18 

om barnevern. Det er en tjeneste i oppbygging, men har god ledelse og kompetente ansatte.  

I og med at dette er interkommunalt, har det gjort at man har spesialisert oppgaveløsningen. 

Det har vært en kultur for å gjennomføre tiltak i hjemmet, og dette videreføres i dag. Det 

gjennomføres 2 årlige møter på rådmannsnivå mellom Skaun og Melhus kommune. 
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Barnevernstjenesten fungerer relativt godt. Kommunen hadde møte med Fylkesmannen før 

sommeren 2018 om barnevern, og fikk relativt gode tilbakemeldinger.  

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

 

Voksenopplæring  

Voksenopplæring ble tidligere kjøpt av Orkdal kommune, men er nå på 3. året i Skaun. Mange 

av elevene er på familiegjenforening. Det har vært enkelte utfordringer innen kapasitet opp 

mot elevtall i voksenopplæringen.  

Utfordringen er uforutsigbart elevgrunnlag. Spes ifht flyktninger - der mange kommer på 

familiegjenforening uten særlig forvarsel til kommunen.  

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

 

Kultur / Barne- og ungdomstiltak 

Kommunen oppgir i årsmelding for 2017 at kommunen strever med å oppnå politiske 

målsettinger innen kulturområdet. Dette skyldes flere ting, blant annet befolkningsvekst. 

Nasjonal målsetting er at 30% av elevene i grunnskolen skal få et undervisningstilbud i 

kulturskolen. Så lenge antall årsverk er uendret og innbyggertallet øker, har kommunen ikke 

mulighet til å nå dette målet.  

Aktuelle tema vil være: 

• Ressurser og kapasitet innen kulturtiltak 

 

4.1.2 Velferdsoppgaver 

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet X konsekvens for ulike områder under 

velferdsoppgaver. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for analysen  

Følgende områder inngår: Økonomisk sosialhjelp, bolig, flyktninger. 

Tabell 3. Risiko velferdsoppgaver 

Sannsynlighet Konsekvens 
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 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre 

alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

sannsynlig 

5 10 15 20 25 

Meget 

sannsynlig 

4 8 12 

Flyktninger 

16 20 

Sannsynlig 3 6 9 

 

12 15 

Lite 

sannsynlig 

2 

 

4 

 

 

6 

Økonomisk 

sosialhjelp, 

Bolig 

8 10 

Usannsynlig 1 2 3 4 5 

Økonomisk sosialhjelp  

Tabell 4. Nøkkeltall økonomisk sosialhjelp 

 

Nøkkeltall Skaun kommune 

2016 2017 2018 

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 125 168 198 

 

Ifølge KOSTRA samt kommunens årsmelding i 2017, har det de siste årene vært en jevn 

økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Spesielt har det vært en stor økning blant 

ungdom under 25 år. 

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

Bolig 

Kommunen har utarbeidet en boligsosial handlingsplan. Denne var forøvrig planlagt revidert i 

2018.  
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Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

Flyktninger  

Kommunen ble anmodet om å ta imot svært mange flyktninger i 2015/2016, og oppbemannet 

til dette. Kommunen er med i KS-nettverket om bosetting/integrering, og har jobbet godt 

tverrfaglig med NAV. Det har vært store utfordringer med at store grupper mennesker skal 

integreres raskt og komme ut i inntektsgivende arbeid. Mange kan ikke lese og skrive, og har 

traumatiske opplevelser med seg - vanskelig å fungere i jobb. Det er et godt samarbeid med 

frivilligheten - lag og organisasjoner, frivilligsentralen (språk-kafe). Stadig flere flyktninger 

mottar ytelser fra NAV.  

Aktuelle tema vil være: 

• Integrering av flyktninger 

 

4.1.3 Helse- og omsorgstjenester 

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet X konsekvens for ulike områder under 

helse- og omsorgstjenester. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for 

analysen. 

Følgende områder inngår: Sykehjem, hjemmetjeneste, psykiatri/psykisk helsevern, 

rusomsorg, funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede 

Tabell 5. Risiko helse- og omsorgstjenester 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre 

alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

sannsynlig 

5 10 15 20 25 

Meget 

sannsynlig 

4 8 12 16 20 

Sannsynlig 3 6 9 

funksjonshemmede 

og psykisk 

12 15 
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utviklingshemmede, 

Sykehjem og 

hjemmetjeneste, 

Psykiatri, 

Rusomsorg  

 

Lite 

sannsynlig 

2 

 

4 

 

6 

 

8 10 

Usannsynlig 1 2 3 4 5 

 

Kommunen opplyser at det kan være en utfordring å ha nok og riktig kapasitet på alle tjenester 

innen helsesektoren.  Kommunen har gjort en grundig kartlegging, og skal i gang med 

oppfølging gjennom Mulighetsstudien. 

Kommunen opplever en stadig oppgaveglidning mellom primær- og sekundærhelsetjenesten.  

Kommunens strategi har vært å satse på hjemmetjenestene og bygge ned langtidsplasser og 

institusjon. 

Tabell 6. Nøkkeltall. 

 

Nøkkeltall Skaun kommune Kostragruppe 

07 

Landet 

uten Oslo 

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-
66 år (prosent) 
 

37,1 35,8 36,7 34,6 47,5 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ 
helsefagutdanning (prosent) 
 

79,5 78,9 79,5 74,1 74,8 

63_Andel innbyggere 80 år og over 
som bruker hjemmetjenester (prosent) 
 

37,2 37,0 29,7 30,1 31,6 

64_Andel innbyggere 80 år og over 
som er beboere på sykehjem (prosent) 
 

12,4 12,2 13,6 10,7 12,1 
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Sykehjem og hjemmetjeneste 

Satser på velferdsteknologi, blant annet sensorteknologi (fallregistrering, låsesystemer osv). 

Prosjekt med Melhus og Midtre Gauldal om bl.a elektronisk medisin-dispenser, elektroniske 

dørlåser og kjøreruter for hjemmetjenesten. Får midler fra Helsedirektoratet til prosjektleder og 

prosjektet.  

Det er flere pasienter med økte helseutfordringer som i dag krever relativt avansert medisinsk 

behandling i hjemmetjenesten.  

Alle egenbetalinger er beskrevet i betalingsregulativet. 

Aktuelle tema vil være: 

• Kapasitet og kompetanse i sykehjem og hjemmetjenesten 

 

Psykiatri og rusomsorg  

Tabell 7. Nøkkeltall rusomsorg 

 

Nøkkeltall Skaun kommune Kostragruppe 

07 

Landet 

uten Oslo 

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til tilbud til personer med 

rusproblemer pr. innbygger 18-66 år (kr) 

408,4 604 430 286,9 582 

Årsverk av personer med videreutdanning i 

psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere 

(helse og sosial)  (antall) 

9,7 9,4 9,0 7,3 9,1 

Årsverk av personer med videreutdanning i 

rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og 

sosial)  (antall) 

2,5 2,5 3,6 2,1 3,0 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 

000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 

1 1 1,2 3,7 4,9 
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Det er noe utfordringer etter "kontortid", da det ofte er da hjelpebehovet er størst. Kommunen 

ønsker å bruke hjemmetjenesten, som har døgnkontinuerlig bemanning, men det er behov for 

kompetanseheving for at dette skal fungere etter hensikten. Kommunen vurderer hvordan 

denne tjenesten skal rigges. Må ikke være fysisk tilbud, men kan bruke kompetanse på 

eksisterende tjenester. Kommunen har ikke samarbeid med andre kommuner, men har KAD-

senger (kommunale akutte døgnsenger). Disse kunne vært brukt for personer som er for syke 

til å være hjemme, men som likevel ikke får opphold på sykehus, da det er 50% ledig kapasitet 

på disse. 

Aktuelle tema vil være: 

• Kvalitet i rusomsorg og psykisk helsevern 

 

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede  

 
Det er flere utviklingshemmede yngre menn, som ifølge kommunen ikke får et godt nok tilbud. 

Det skal gjøres en kartlegging av kapasitetsbehov i fremtiden, og dette blir jobbet med nå, med 

oppstart av mulighetsstudie i oktober 2018.  

Vekstbedriften Kapto AS benyttes for tilrettelagt arbeidstrening for denne gruppen.   

 
Aktuelle tema vil være: 

• Kvalitet i tilbudet til funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede 

 

4.1.4 Teknisk drift 

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet X konsekvens for ulike områder under 

teknisk drift. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for analysen. 

Følgende områder inngår: Planarbeid, miljøforvaltning (byggesak), renovasjon, samferdsel, 

næring, miljø og klima.  

Vann og avløp samt brann og redning er ikke med i tabellen grunnet lite data på området. 

Tabell 8. Risiko teknisk drift 

Sannsynlighet Konsekvens 
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 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre 

alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

sannsynlig 

5 10 15 20 25 

Meget 

sannsynlig 

4 8 12 16 20 

Sannsynlig 3 6 9 

Næring 

(landbruk) 

 

12 15 

Lite 

sannsynlig 

2 

 

4 

Renovasjon 

6 

Samferdsel, 

Planarbeid, 

Miljøforvaltning 

(byggesak),  

 

8 

Miljø og 

klima 

(rassikring) 

10 

Usannsynlig 1 2 3 4 5 

 

Planarbeid og Miljøforvaltning (Byggesak)  

Det er noe lav bemanning innen byggesaksbehandling. Samtidig forventes en nedgang i antall 

byggesaker fremover, grunnet mindre byggeaktivitet.  

Arbeid med å oppdatere eiendomsmatrikkelen er ifølge rådmannen i rute.  

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

 

Tabell 9. Nøkkeltall byggesak 

Nøkkeltall Skaun kommune Kostragruppe 

07 

Landet 

uten Oslo 
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2016 2017 2018 2018 2018 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 

byggesaker med 12 ukers frist (dager) 

81 47 35 37 37 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 

byggesaker med 3 ukers frist (dager) 

55 23 11 18 20 

 

Vann og avløp 

Tabell 10. Nøkkeltall vann og avløp 

Nøkkeltall Kommune Kostragruppe 

07 

Landet 

uten Oslo 

2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr vannforsyning 3125 3127 3589 3429 3741 

Selvkostgrad vann (prosent) 100 100 100 0 98 

Årsgebyr avløp 5132 5133 5929 4818 4146 

Selvkostgrad avløp (prosent) 100 100 0 0 97 

 

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

 

Renovasjon  

Tabell 11. Nøkkeltall renovasjon 

Nøkkeltall Kommune Kostragruppe  Landet 

uten Oslo 

2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr 2450 3063 2750 2622 2854 

Selvkostgrad (prosent) 100 100 100 0 99 

 

Skaun er medeier i et interkommunalt renovasjonsselskap, HAMOS, med 11 eierkommuner. 

Kommunen har meget gode erfaringer med denne ordningen. Fra 01.01.20 blir HAMOS 

omdannet til Remidt IKS med inntreden fra flere nye eierkommuner fra Nord-møre og 

Trøndelag – dvs. totalt 17 kommuner fra 01.01.2020. 
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Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

 

Brann- og redningstjenester   

Skaun har hatt et interkommunalt vertskommunesamarbeid med Orkdal brann- og 

redningstjeneste siden 2018. Tidligere kjøpte Skaun disse tjenestene fra Orkdal kommune. 

Det er etter kommunens syn noe tidlig å uttale seg om erfaringer for samarbeidet så langt. 

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

Samferdsel (Vei, park og idrettsanlegg)  

Det er god dekning og stadig kapasitetsutvidelse på idrettsanlegg. Ved nybygging av 2 nye 

skoler er det fokus på flerbruk av uteområder, slik at disse kan brukes til rekreasjon av 

allmennheten utenom skoletid. Det er for øvrig en økende etterspørsel etter turveger, 

skiløyper osv. Det er planlagt ny turveg med utgangspunkt i sykehjemmet. Det er et 

interkommunalt samarbeid om fritidstilbud (folkebad Ordal) og motorsportsenter (Skaun). 

Finansieringen er imidlertid ikke avklart. 

Det er ifølge kommunen tilfredsstillende vedlikehold av kommunale veger samt vedlikehold 

av kommunale bygg og anlegg. Strategi for eiendomsforvaltning og handlingsplan for 

ivaretagelse av bygg og anlegg er under utarbeidelse. Kartlegging gjennomført. 

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

Næring 

Det er press i form av dispensasjonssøknader om fradeling av tomter til boligbygging på 

landbrukseiendommer. Enkelte lokalpolitikere ønsker å gi tillatelse til fradeling, men samtidig 

har man nasjonalpolitiske hensyn vedrørende jordvern. Rådmannen må imidlertid forholde seg 

til arealplanen. Derfor blir alle slike saker dispensasjonssaker når eiendommen ligger i LNF-

område. Når det søkes om fradeling, bør man etter rådmannens syn skille mellom saker der 

det skal etableres kårtomt, og saker der det selges tomt for profitt. Dette er også et politisk 

spørsmål og et spørsmål om tolkning av lovverket. Rådmannen ønsker å styrke vern av 

landbruksjord, så lenge han har støtte hos politikerne.  

Rådmannen opplever Ikke at det er et press på boplikt i kommunen. Det er mange dagpendlere 

til Trondheim, og Skaun skal være en god bokommune.  
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Det er ikke alltid politisk behandling av fradelingssaker. Likevel vil de som går på tvers av 

arealplan, alltid behandles politisk.   

Aktuelle tema vil være: 

• Kvalitet i kommunens saksbehandling: Fradeling av landbrukseiendom 

Miljø og klima  

Det er et problem med håndtering av overflatevann, og utfordringer med klimatiske endringer. 

Økt nedbør kan føre til økt risiko for kvikkleireskred. I Børsa og Buvika er det gjort 

sikringsarbeid ved kalkbehandling i forbindelse med etablering av E39. Ved Viggja er det 

fortsatt utfordringer. Dette er kostbare tiltak. Innbyggere spør om det er trygt å bo der, og 

kommunen opplyser at man aldri kan eliminere risikoen helt. Se for øvrig kap. 3.2.1 om 

kommunens beredskapsarbeid. 

Aktuelle tema vil være: 

• Kommunens arbeid med rassikring  

 

4.2 ORGANISASJONSPERSPEKTIVET  
Figuren under viser vurderingen som er gjort av risiko relatert til økonomi og organisasjon. 

Bakgrunnen for vurderingene finnes i teksten i fortsettelsen.  

4.2.1 Organisasjon 

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet X konsekvens for ulike områder under 

organisasjon. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for analysen. 

Følgende områder inngår: Organisering, arbeidsgiverpolitikk, HMS, beredskapsplaner og 

ROS-analyse. 

Etikk og varsling, eiendomsforvaltning, saksbehandling samt IKT er ikke med i tabellen da 

revisjonen ikke har nok data til å vurdere området.  

Tabell 12. Risiko organisasjon 

 

Sannsynlighet Konsekvens 
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 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre 

alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

sannsynlig 

5 10 15 20 25 

Meget 

sannsynlig 

4 8 12 16 20 

Sannsynlig 3 6 9 

Arbeidsgiverpolitikk, 

 

12 15 

Lite 

sannsynlig 

2 

 

4 

 

6 

Organisering,  

HMS, 

 

8 

Beredskapsplaner 

og ROS-analyse 

 

 

10 

Usannsynlig 1 2 3 4 5 

 

 

 

Organisering 

Informasjonsflyten innad i organisasjonen administrativt fungerer ifølge kommunen greit. Det 

er ifølge rådmannen utfordrende å innfri forventninger fra politisk nivå når det gjelder ønsker 

om utredninger og raske svar på krevende spørsmål/problemstillinger. Dette skyldes kapasitet 

hos rådmannen og at problemstillinger som ønskes belyst er krevende og kompliserte.  

Innbyggerdialog gir også sterkere forventninger fra publikum om svar på henvendelser raskt. 

Seint, uteblitt eller uønsket svar kan fort kanaliseres tilbake via politisk nivå, der rådmannen 

må svare ut til politisk nivå. Informasjonsflyt generelt til politisk nivå fungerer godt. Har gode 

systemer for dette.  
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"Kommunepasset 2017" fra KS konsulent viser at politikere i hovedsak har god og sterk styring. 

Det anbefales likevel at det bør gjøres forbedringer innen lokaldemokrati.  

På spørsmål om kommunen ser noen potensielle utfordringer ifbm kommunens deltakelse i 

selskap som driver næringsutvikling, opplyser kommunen at et medlem av formannskapet 

også har en sentral rolle i KAPTO, kommunens vekstbedrift.  

Kommunen vurderer i dag organisasjonsmodellen sin. Skaun innførte "to-nivå-modell" for noen 

år siden, men ser at lederspennet blir for stort på noen områder. Revisjonsfirmaet PwC er 

engasjert til å vurdere kommunens organisasjonsmodell. 

 

Aktuelle tema vil være: 

• Administrativ og politisk saksbehandling i kommunen  

 

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling  

Tabell 18. Sykefravær 

Nøkkeltall 

Skaun 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2015-

3. kvartal 2016 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

4.kvartal 2017-

3. kvartal 2018 

4.kvartal 2017-

3. kvartal 2018 

Samlet sykefravær 11,00 11,14  Data mangler 9,83 

Legemeldt sykefravær 9,42 9,4 Data mangler 8,45 

 

Det er utfordringer med å rekruttere sykepleiere i kommunen, men rådmannen påpeker at 

dette ikke er unikt for Skaun. Det har vært noe lettere å rekruttere personell innen teknisk 

sektor etter oljekrisen. Det er høye kompetansekrav innen teknisk sektor, og det er 

problematisk å ansette spesialister innen en del fagfelt siden det ikke er nok saker til å 

rettferdiggjøre et årsverk innen et gitt felt. I slike tilfeller satser kommunen heller på å kjøpe 

konsulenttjenester. 

Det er for øvrig mange søkere innen stillinger som lærere, barne- og omsorgsarbeidere.  

Kommunen har i 2017 et sykefravær på 6,89 % og fraværet er svakt økende. Sykefraværet er 

høyest i barnehager og i institusjonsbasert omsorg, og dette har ført til en del vikarbruk. 
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Kommunen har gjennomført konkrete sykefraværstiltak i samarbeid med Sør-Helgeland 

Bedriftshelsetjeneste SA. Kommunen har også et samarbeid med NAV for å møte utfordringer 

med sykefravær, samt at enhetsledere har blitt mer bevisst på problematikk rundt sykefravær. 

Kommunen fikk ny økonomisjef i 2018.  

For øvrig kan nevnes tematikk rundt kommunen som arbeidsgiver, etter sak i media høsten 

2019, den såkalte «rådmannssaken». Her kan det være aktuelt å undersøke om kommunen 

har fulgt arbeidsmiljøloven, samt krav om offentlighet i kommuneloven.  

Aktuelle tema vil være: 

• Arbeidsmiljø og åpenhet i kommunen 

• Rekruttering og sykefraværsarbeid 

 

Helse miljø og sikkerhet (HMS)  

Kommunen er på utkikk etter et nytt system som kan gjøre melding og håndtering av avvik 

enklere. Kommunen bruker i KF kvalitetssystem, men vurderer omlegging til Sticos.  

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

 

Eiendomsforvaltningen  

Tabell 13. Nøkkeltall eiendomsforvaltning 

Nøkkeltall Kommune Kostragruppe  Landet 

uten Oslo 

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning 

(prosent) 

11,2 10,9 10,4 8,9 9,0 

 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

Skaun har et samarbeid med Melhus kommune innen IKT og personvern.  

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 
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Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser  

Fylkesmannen hadde enkelte innsigelser mot kommunens beredskapsplan. Kommunens 

risiko- og sårbarhetsanalyse var, på tidspunktet for revisjonens datainnsamling, ute på høring.  

Siste tilsyn fra Fylkesmannen innen beredskap var i 2017, og Fylkesmannen kommer på slike 

tilsyn ca hvert 2. eller hvert 3. år.  

Kommunen hadde på tidspunktet for revisjonens datainnsamling, en ny ROS-analyse under 

utarbeiding.  

Aktuelle tema vil være: 

• Kvalitet i kommunens beredskapsarbeid, herunder ROS-analyse, med vekt på 

problematikk rundt kvikkleire 

4.2.2 Økonomi 

I denne tabellen er risiko oppgitt som sannsynlighet X konsekvens for ulike områder under 

økonomi. Under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for analysen. 

Følgende områder inngår: Økonomisk situasjon, budsjettering, økonomisk internkontroll, 

offentlige anskaffelser, IK og kvalitetssikring, eierskap. 

Tabell 14. Risiko økonomi 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre 

alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

sannsynlig 

5 10 15 20 25 

Meget 

sannsynlig 

4 8 12 16 20 

Sannsynlig 3 6 9 

 

12 15 

Lite 

sannsynlig 

2 

 

4 

 

6 

Budsjettering, 

økonomisk 

8 10 
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situasjon, 

økonomisk 

internkontroll, 

offentlige 

anskaffelser, IK 

og 

kvalitetssikring, 

eierskap 

Usannsynlig 1 2 3 4 5 

 

 

Økonomisk situasjon  

På spørsmål om det er endringer i rammebetingelser for kommunen som påvirker finansiell 

situasjon, opplyser kommunen at det er ingen særskilte områder det vil slå ut på, men det vil 

bli strammere økonomi totalt sett.  

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

 

Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

Budsjetter for 2019 mangler foreløpig 15-20 mill. for å komme i mål. Risikoer på dette området 

er ifølge kommunen rentenivå, befolkningsvekst, samt at utgiftsveksten er høyere enn 

inntektsveksten.  

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

Økonomisk internkontroll  

På spørsmål om risiko for vesentlige feil i regnskapet som resultat av feil eller manglende 

rutiner, opplever kommunen at det er lav risiko på dette området. 

Det er likevel mange attestanter, og kan være krevende å forsikre seg om at alle forstår 

innholdet i oppgaven. Men regnskapsavdelingen er våken og sjekker nærmere alle faktura 

som synes "underlige". 

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 
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Offentlige anskaffelser  

Tabell 15. Nøkkeltall offentlige anskaffelser 

Nøkkeltall 

Skaun 
Kostra-

gruppe  

Landet 

uten Oslo 

2016 2017 2018 2018 2018 

Drift: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 

tjenesteproduksjon ekskl. kjøp fra FKF/KF/IKS 
32 316 31 824 - - - 

Investeringsregnskapet: Kjøp av varer og tjenester 

som inngår i (fylkes)kommunal tjenesteproduksjon 

ekskl. opplysningspliktige godtgjørelser. 

76 151 76 375 - - - 

Kilde: SSB, tall i 1000kr 

Fylkesavtalen om anskaffelser gjelder fortsatt på noen områder, og kommunen kan være med 

på de avtaler som den ønsker, når disse forhandles på nytt fra fylkeskommunen.  

Skaun har for øvrig en felles stilling som innkjøpsansvarlig med Melhus kommune, som har 

stått vakant i store deler av 2019.  

Kommunen har for øvrig kjøpt inn KGV (konkurransegjennomføringsverktøy), og enhetene 

gjør selv jobben. Kommunen har som mål å komme i gang med e-handel og utarbeide 

innkjøpsstrategi for kommunen.  

Internkontroll (IK) og kvalitetssikring  

Kommunen har ikke kartlagt nærstående relasjoner som kan ha påvirkning på habilitet til 

kommunens ansatte. Rådmann er kjent med at ansatte kan ha interesser i lag/foreninger som 

kommunen gir tilskudd til. Kommunen legger vekt på etiske retningslinjer og politikeropplæring. 

Habilitet er noe som vurderes hele tiden i kommunens arbeid.  

Kommunen har utarbeidet et nytt reglement for godtgjørelser blant ansatte.  

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 

 

4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  
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Figur 1. Hvem er omfattet av selskapskontroll 

 

 

Skaun kommune eier 100 % av Kapto AS, 7,67 % av Rosenvik AS og 2,18 % av Trønderenergi 

AS. Kommunen har dessuten eierandeler i Næringshagen i Orkdalsregionen.  

Kommunen kjøper en 25% stilling i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.  

Skaun kommune har etablert et næringsråd i kommunen.  

Området vurderes som mindre relevant for forvaltningsrevisjon. 
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5 VEDLEGG 
 

Datagrunnlag 

Kommunale dokumenter 

Årsmelding siste år 

Budsjettdokument 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Tilstandsrapport for skolene 

Ansatte/bruker undersøkelser 

Statistikk 

Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken 

av KOSTRA tall sikrer er likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig 

rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og 

kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes. 

De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått 

nærmere inn på beregningene. 

Eksterne dokumenter 

Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for 

kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag. 

5.1.1 Intervju i kommunen 

Det ble gjennomført intervju på rådhuset med rådmannen og enhetsledere i kommunen 

03.10.18. 

 

Vurderinger 

Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og 

kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for 

at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en skala fra en 
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til fem, og risiko beregnes som sannsynlighet X konsekvens. Tabell 17 gir en nærmere 

forklaring på bruk av skalaen for sannsynlighet og tabell 18 forklarer bruken av skalaen for 

konsekvens. 

1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:  

• Kompleksitet på området (iboende risiko)  

• Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes 

ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.  

2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer:  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, 

omdømme eller eksterne rammebetingelser.  

Tabell 16. Beskrivelse av sannsynlighet 

Skala Sannsynlighet i % for at 

forholdet inntreffer 

Valideringsord Beskrivelse 

1 < 10 % Lite sannsynlig Svært tvilsomt 

2 10-40 % Mindre sannsynlig Tvilsomt 

3 40-60 % Sannsynlig Det er indikasjoner på 

4 60-90 % Meget sannsynlig Vi tror at 

5 >90 % Svært sannsynlig Vi er overbevist om  

 

Tabell 17. Beskrivelse av konsekvens 

Skala Valideringsord Beskrivelse Eksempel 

1 Ubetydelig 

konsekvenser 

Ufarlig Mindre feil, eller overtredelse av internt 

regelverk som på kort sikt ikke vesentlig truer 

kommunens produktivitet, måloppnåelse eller 

tjenester til borgerne. 

2 Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Farlig/lite 

alvorlig 

Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke 

nødvendigvis er alvorlige. Dette kan gjelde feil 

og mangler som har økonomiske konsekvenser, 

mindre overtredelse av internt regelverk og lov, 
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eller saker som er tatt opp tidligere og som 

fortsatt ikke er rettet opp. 

3 Alvorlige 

konsekvenser 

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder 

saker med prinsipiell eller stor betydning.  

Misligheter og lovbrudd 

4 Meget alvorlige 

konsekvenser 

Meget kritisk 

Meget 

alvorlig 

Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, 

eller andre feil og mangler der summen av dette 

er så stor at dette må ansees som alvorlig i seg 

selv. 

Svindel og lovbrudd med konsekvenser 

5 Svært alvorlige 

konsekvenser 

Katastrofalt 

Svært alvorlig 

Fare for liv og helse 

Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes slik at verdiene en til seks angir lav eller 

akseptabel risiko, verdiene sju til ti har middels risiko og kan være aktuelle for 

forvaltningsrevisjon og 11-25 er høg og ikke akseptabel risiko og bør være aktuell for 

forvaltningsrevisjon. Risikovurderingene plasseres da i en figur, eksempelvis figur 8, hvor 

akseptabel risiko er grønn, middels risiko er gul og høg risiko er rød. 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre 

alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

sannsynlig 

5 10 15 20 25 

Meget 

sannsynlig 

4 8 12 16 20 

Sannsynlig 3 6 9 12 15 

Lite 

sannsynlig 

2 4 6 8 10 

Usannsynlig 1 2 3 4 5 

Figur 2. Risikovurdering 
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Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens 

ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og 

sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke 

mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke 

er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre 

at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også 

innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et 

sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang 

av angjeldende områder. 

Vurdering av metoden 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens 

virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  

Vurderingene baseres generelle risikoer for kommune Norge, særtrekk ved den enkelte 

kommune og tilgjengelig informasjon om og fra kommunen som, men går ikke i detaljer på 

enkeltområder.   
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Orientering fra kommunedirektøren - oppfølging og status etter 
tilsyn med Buvik skole  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 10.06.2020 19/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/210 - 6 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommuedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Høsten 2019 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn av elevenes psykososiale skolemiljø ved 
Buvik skole. Kommunedirektøren orienterte om forhold knyttet til tilsynet i kontrollutvalgets 
møte 12. februar i år (sak 1/20). Gjennom tilsynet ble det avdekket flere brudd på 
opplæringsloven, og kommunen fikk frist på seg til 4. mai 2020 for å rette disse. Gjennom 
Fylkesmannens rapport ble disse bruddene avdekket:  
 
1. Skaun kommune må sørge for at Buvik skole oppfyller plikten til å følge med og gripe inn, 
varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3 og 9 A-4.  
 
Skaun kommune må i denne forbindelse se til at:  

a. Rektor sørger for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser som for 
eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering, dersom det er mulig.  

b. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om 
eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

c. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor så raskt som saken tilsier.  
d. Rektor sikrer at skolen undersøker saken når rektor mottar varsel fra en som jobber 

ved skolen, eller en elev sier fra om at skolemiljøet ikke er trygt og godt.  
e. Rektor sikrer at skolen undersøker saken snarest.  

2. Skaun kommune må sørge for at Buvik skole oppfyller plikten til å varsle, undersøke og 
sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever, jf. 
opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5.  
 
Skaun kommune må i denne forbindelse se til at:  

a. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor eller eventuelt skoleeieren 
straks. b) Rektor varsler skoleeieren straks dersom det er mistanke om eller 
kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever.  

b. Rektor sikrer at skolen undersøker saken straks.  

3. Skaun kommune må sørge for at Buvik skole oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere 
og tilpasse tiltak, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4.  
Skaun kommune må i denne forbindelse se til at:  

a. Rektor sikrer at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har 
virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket og hvilke endringer 
eleven ønsker.  

b. Rektor sørger for at skolen tilpasser tiltakene basert på informasjonen om hvordan 
tiltakene har virket og elevens syn. 

 
Følgelig orienterer kommunedirektøren i dagens møte om hvordan kommunen har fulgt opp 



rapporten, og status på retting av lovbruddene som er avdekket.  
 
Konklusjon 
Kontrollutvalget må vurdere om de skal ta kommunedirektørens redegjørelse til orientering 
eller om det er grunnlag for å følge opp saken videre.  
 
 



  
Orientering fra kommunedirektøren - Forebyggende arbeid ved 
skolene i Skaun  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 10.06.2020 20/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/210 - 7 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 12. februar i år orienterte kommunedirektøren om forhold og tilsyn 
ved Buvik skole (sak 1/20). Utvalget vedtok at de ønsker en orientering om det forebyggende 
arbeidet som gjøres ved skolene i Skaun. Kommunedirektøren orienterer om dette i dagens 
møte.  
 
Utvalget ønsker også en oversikt over utvikling for avvik, samt aktivitetsplaner i kommunen.  
 
 
 



       
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 10.06.2020 21/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/302 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering om status for arbeidet med rådmannssaken 
Saker som skal til behandling i kontrollutvalget - orientering per 10.6.20 
Engasjement gjør ikke en folkevalgt inhabil 
Valgbarhet og habilitet i kontrollutvalget 
Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 
Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som ledd i innkallingen 
Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt 
Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig 
Et interkommunalt havnesamarbeid kan kontrolleres av kontrollutvalget i hver av 
deltakerkommunene 
 
Saksopplysninger 
 
Følgende referatsaker blir presentert i møtet:  
 

1. Orientering om status for arbeidet med rådmannssaken  
2. Saker som skal til behandling i kontrollutvalget – orientering per 10.06.20 
3. Engasjement gjør ikke en folkevalgt inhabil  
4. Valgbarhet og habilitet i kontrollutvalget  
5. Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg  
6. Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som ledd i innkallingen 
7. Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt  
8. Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig?  
9. Et interkommunalt havnesamarbeid kan kontrolleres av kontrollutvalget i hver av 

deltakerkommunene   

 
 



 
 
 

 
Kontrollutvalget i Skaun kommune  
v/ Konsek Trøndelag IKS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Statusrapportering; Undersøkelse av personalsaken mot rådmannen  

 

Revisor har kontaktet kontrollutvalgssekretær Torbjørn Brandt for å drøfte status og 

fremgang i prosjektet. Det kommet til enighet om at revisor sender en statusoppdatering til 

kontrollutvalget, og at det samtidig bes om utsatt leveringsfrist (utsatt frist til 16. september 

iht møteplan). 

 

Revisjon Midt-Norge SA, er i likhet med andre virksomheter i Norge påvirket av 

koronapandemien. Dette har medført at fremdriften i våre prosjekter er påvirket og dermed 

også leveringstidspunkter.    

 

Revisor har til nå gjennomført telefon og videointervju med medlemmer av formannskapet, 

samt tidligere enhetsleder ved Skaun kommune. Politiske saker som det i intervju har blitt 

pekt på har det vært nødvendig for revisor å innhente dokumentasjon og lese seg opp på. 

Revisor har også sammenfattet det rettslige grunnlaget som intervjudata og dokumentasjon 

vil bli vurdert opp mot. Revisor vil om kort tid også rette en henvendelse til rådmannen og 

tidligere ordfører om intervjuer med dem. Med mindre andre personer eller dokumentasjon 

utpeker seg som relevant, vil dette avrunde vår datainnsamling.  

 

Mvh Johannes O. Nestvold /s/ 

Forvaltningsrevisor  

 

 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Besøksadresse: 

Brugata 2 
7715 Steinkjer  
 
Org nr: 919 902 310 mva 
Bank:  4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 

JNE 
 
Dato og referanse: 

12.05.20, FR 1121 



Saker som skal til behandling i utvalget - orientering per 10.6.20  
 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/146-1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i møte 6.05.20 (sak 16/20) at de ønsker en fast sak hvor utvalget 
orienteres om saker som skal behandles. Det er mange saker som skal til behandling i 
utvalget, og dette er med på å gi utvalgsmedlemmene bedre oversikt.  
 
Møtedato Vedtak Sak Merknad 
10.06.20    
 16/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering: Dialogmøte 

med politisk- og administrativ ledelse 
 

 1/20 Orientering om oppfølging og status etter tilsyn 
ved Buvik skole 

 

 1/20 Orientering om forebyggende arbeid ved 
skolene i Skaun 

 

16.09.20    
 2/20 Undersøkelse: Rådmannssaken Forsinket levering. 

RMN legger frem 
ferdig rapport i møtet.  

 34/19 Forvaltningsrevisjon: Barnevern Forsinket levering. 
RMN legger frem 
ferdig rapport i møtet.  

 46/19 Orientering fra PPT   
 46/19 Orientering om VAR-området   
    
    
 8/20 Orientering fra pårørende Møtet skal lukkes, jf. 

kommuneloven § 11-
5 tredje ledd a.   

  Budsjett for kontrollutvalget 2021  
Høsten 2020    
 16/20 Orientering om arkiv  
 16/20 Orientering om lovendring vedrørende 

varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven  
 

 35/17 Orientering om kulturskolen og lokale 
læreplaner  

 

 
 
 
 



Engasjement gjør ikke en folkevalgt inhabil 
Kommunal Rapport 18.05.2020 
 
Hvor aktive kan folkevalgte være i å fremme standpunkter før de gjør seg selv inhabil i disse 
sakene? 
 
SPØRSMÅL: En kommunestyrepolitiker er engasjert i utvikling av byens sentrumsområde og 
har blitt kontaktperson i et nettverk for gårdeiere. Nettverket skal fremme gårdeiernes 
interesser på et generelt grunnlag og være en form for organisasjon med 
medlemskontingent. Blir kommunestyrepolitikeren nå inhabil når han skal behandle saker 
som gjelder sentrumsutvikling og gårdeiernes interesser? 
 
SVAR: Som alminnelig regel kan en politiker engasjere seg i og gi uttrykk for meninger om 
saker som han senere kan få til behandling som folkevalgt. Det ligger i vervet at de 
folkevalgte skal kunne ta del den offentlige diskusjon om saker de synes er viktige, flagge 
standpunkter og også bistå organisasjoner og aksjonsgrupper som kjemper for bestemte 
saker så lenge dette skjer i full åpenhet. Den folkevalgte blir bare inhabil hvis han enten er 
leder, har ledende stilling eller sitter i styret for en forening eller et selskap som er part i 
saken (forvaltningsloven § 6 førsteavsnitt, bokstav e), eller det foreligger andre «særegne 
forhold … som er egnet til å svekke tilliten til hans «upartiskhet i saken» (§ 6 andre avsnitt). 
Det er det siste som er den aktuelle problemstillingen her. 
 
Engasjement og virksomhet som springer ut av eller har tilknytning til vervet som folkevalgt, 
vil som alminnelig regel ikke anses som slikt «særegent forhold». Jeg vet ikke nøyaktig hva 
som her ligger i «kontaktperson i et nettverk for gårdeiere», men slikt engasjement og slik 
bistand gjør ikke i seg selv en folkevalgt inhabil. Men hvis det er et betalt oppdrag, vil bildet 
kunne bli et annet. Da er det mye som taler for at den folkevalgte har en slik personlig – 
privat – tilknytning til dette nettverket at han må anses som inhabil. 
 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A76


 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Svar på henvendelse om valg til kontrollutvalg - valgbarhet og habilitet 

 

Vi viser til e-post 8. januar 2020, hvor dere stiller to spørsmål til departementet. 

 

Spørsmål 1: Er statlig ansatte i NAV valgbare til kontrollutvalget? 

 

Valgbarhet til kontrollutvalget reguleres av de generelle valgbarhetsreglene i kommuneloven 

§§ 7-2 og 7-3. I tillegg er det særlige valgbarhetsregler for kontrollutvalget i § 23-1 tredje 

ledd. Ingen av disse bestemmelsene inneholder et generelt forbud mot at statlige ansatte 

kan velges som medlemmer av kontrollutvalget. Kommuneloven § 23-1 tredje ledd bokstav f 

bestemmer at ansatte i den aktuelle kommunen er utelukket fra valg. Departementet mener 

at denne bestemmelsen ikke kan tolkes utvidende slik at også ansatte i staten er å anses 

som utelukket fra valg. Dette må også gjelde statlig ansatte i NAV. 

 

Spørsmål 2: Dersom statlige ansatte i NAV er valgbare til kontrollutvalget, er disse inhabile 

dersom KU behandler saker der vedkommende sin leder (=NAV-leder) er "part" i saken (som 

ansvarlig for den kommunale NAV-tjenesten) som utvalget skal behandle? 

 

Ifølge forvaltningsloven § 8 andre ledd skal det kollegiale organet selv treffe avgjørelse om et 

medlem er inhabil. Departementet kan derfor ikke gi et konkret svar på dette spørsmålet. 

Noen generelle utgangspunkter for en slik vurdering vil vi likevel kunne gi. 

 

Om et medlem er inhabil reguleres av forvaltningsloven § 6. I bestemmelsens første ledd 

ramses det opp en rekke forhold som automatisk fører til inhabilitet. Felles for disse 

forholdene er at de knyttes til partsbegrepet i loven. Enten må man selv være "part" i saken 

eller så må man ha en nærmere bestemt relasjon til en "part" i saken. Det må derfor i 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Postboks 41 Sentrum 

0101 OSLO 
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Vår ref 
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Dato 
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Side 2 
 

prinsippet vurderes om avgjørelsen som kontrollutvalget skal treffe "retter seg mot" den 

ansattes leder eller om "saken ellers direkte gjelder" lederen. Dersom lederen etter denne 

vurderingen er å anse som part, må det vurderes om den ansatte har en slik relasjon til 

lederen som beskrevet i et av de ulike alternativene i § 6 første ledd bokstav b) til e). 

 

Dersom man ikke er å anse som inhabil etter § 6 første ledd, vil neste steg i vurderingen 

være den generelle regelen i § 6 andre ledd. Bestemmelsen sier at man er inhabil "når andre 

særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet". Om disse 

vilkårene er oppfylt vil bero på en bred skjønnsmessig vurdering hvor det, ifølge 

bestemmelsen, "blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 

fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han som har nær personlig tilknytning". Både 

fordi vurderingen er konkret og fordi den beror på en bred skjønnsmessig vurdering, vil 

departementet ikke kunne gi noen nærmere veiledning for vurderingen av denne saken. 

 

   

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 



Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 

Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg. 

Innholdet i denne rapporten skulle vært presentert på FKTs sekretariatskonferanse i mars av 
kontrollsjef Kjell Tore Wirum, Follo kontrollutvalgssekretariat. Han er også og 1.vara til FKT-
styret. 

Undersøkelsen som rapporten bygger på, har som hovedmål å se på kommunenes og 
fylkeskommunenes etterlevelse av kommunelovens § 23-1 ved valg av kontrollutvalg for 
perioden 2019-2023. Opplysningene er hovedsakelig innhentet fra den respektive 
kommunes nettside, protokoller fra konstituerende kommunestyre/fylkestingsmøte hvor det 
er blitt foretatt valg av kontrollutvalg samt protokoller fra kommunestyre-/fylkestingsmøte hvor 
det er blitt foretatt suppleringsvalg av medlemmer til kontrollutvalg. 

Et interessant funn er at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg. 

Du kan laste ned rapporten her: 

https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2020/04/rapport-valg-av-kommunale-og-
fylkeskommunale-kontrollutvalg-siste.pdf 

 

 

https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2020/04/rapport-valg-av-kommunale-og-fylkeskommunale-kontrollutvalg-siste.pdf
https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2020/04/rapport-valg-av-kommunale-og-fylkeskommunale-kontrollutvalg-siste.pdf


Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som 
ledd i innkallingen 
Kommunal Rapport mars 2020 
 
Hvordan reguleres fjernmøter og formannskapets mulighet til å ta over saker som skulle vært 
for kommunestyret? 

SPØRSMÅL: I flere kommuner er det lansert forslag for å begrense møtevirksomheten i 
folkevalgte organer. Ett er å la formannskapet ta over saker som ellers skulle behandles av 
kommunestyret, enten ved delegeringsvedtak eller som hastevedtak. Et annet er at ordfører 
gis en hastefullmakt i situasjoner der det ikke er mulig eller forsvarlig å innkalle 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Endelig foreslås at folkevalgte organer treffer 
vedtak ved fjernmøte. Hvilken adgang til å ta i bruk slike virkemidler etter kommuneloven? 

SVAR: 

(1) Kan kommunestyret la formannskapet ta over sine oppgaver? 

Det rettslige utgangspunktet er etter kommunelovens § 5–3 at kommunestyret er det øverste 
ansvarlige organet i kommunen, og andre – folkevalgte eller tilsatte – bare kan treffe vedtak 
der dette enten er fastsatt direkte i lov, eller ved fullmakt – delegeringsvedtak – i siste instans 
fra kommunestyret selv. 

Utgangspunktet er her (kommunelovens § 5-3) at kommunestyret står ganske fritt til å 
delegere vedtaksmyndighet til andre organer i kommunen så langt ikke annet er fastsatt i 
kommuneloven eller i andre lover, normalt ved at det sies at slike vedtak skal treffes av 
«kommunestyret selv». 

Dette gjelder blant annet vedtak om kommunens årsbudsjett og endringer i dette 
(kommuneloven § 14-2, jf. § 14-5) og vedtak om reguleringsplan som ikke bare er begrenset 
planvedtak i overensstemmelse med arealdelen i en mindre enn fire år gammel 
kommuneplan (plan- og bygningsloven § 12-2). 

I tillegg er det fastsatt at delegering til ordføreren eller kommunedirektøren bare kan skje «i 
saker som ikke har prinsipiell betydning» (kommunelovens § 6–1 fjerde avsnitt og § 13–
1 sjette avsnitt). 

Det betyr at som alminnelig regel står kommunestyret ganske fritt til å delegere nesten all 
vedtaksmyndighet til formannskapet eller folkevalgte utvalg, og til kommuneråd (byråd) i 
kommuner med parlamentarisk styringsform. Slik delegering kan være helt generelt utformet, 
begrenset til visse sakstyper, eller i et mer eller mindre presist angitt tidsrom – eventuelt inntil 
kommunestyret bestemmer noe annet, og kan være innrammet med krav om kvalifisert 
flertall for vedtak eller rett for mindretall til å kreve saken lagt fram for kommunestyret. 

Slik omfattende delegering kan oppleves som problematisk, ikke bare i parlamentarisk styrte 
kommuner, men også særlig av små partier som ikke er representert i formannskapet eller 
de aktuelle utvalgene. 

Dette er det imidlertid som alminnelig regel, opp til flertallet i kommunestyret å avgjøre. En 
tredel av medlemmene av kommunestyret kan riktignok kreve at en sak som i 
utgangspunktet er delegert til annet organ, eller et vedtak truffet av dette, tas opp til 
behandling eller overprøving i kommunestyret (kommunelovens § 11–3 første avsnitt, andre 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-3
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-2
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-5
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A76-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3


setning), om nødvendig ved at det innkalles til ekstraordinært møte i dette 
(kommunelovens. § 11–2 andre avsnitt, bokstav c. 

Men i siste instans er det kommunestyrets flertall som avgjør om saken skal tas til 
realitetsbehandling der (kommunelovens § 11–3 fjerde avsnitt). 

(2) Kan formannskapet eller ordfører treffe vedtak i saker som haster? 

I den utstrekning kommunestyret kan delegere generell vedtaksmyndighet til andre, kan de 
selvsagt delegere til disse med den begrensning at dette bare gjelder når saken haster så 
mye at man ikke kan vente til kommunestyret selv kan ta den. 

Bestemmelsen i kommunelovens § 11–8 om at kommunestyret kan gi slik fullmakt til 
formannskap, kommuneråd, folkevalgt utvalg eller ordføreren er derfor et langt stykke på vei 
overflødig, men kan ha betydning i saker som ellers ikke kunne delegeres, mest praktisk 
bevilgninger som krever budsjettendring eller for å gjøre det mulig for ordfører å treffe vedtak 
i sak «av prinsipiell betydning». 

Forutsetningen for at noen i kommunen skal ha slik hastekompetanse, er imidlertid at 
kommunestyret selv har truffet vedtak om at det skal være en slik ordning. I motsatt fall må 
saken vente til kommunestyret selv kan treffe vedtak. 

(3) Kan folkevalgte organer gå over til å bruke fjernmøte? 

I kommunelovens § 11–7 er det gitt regler om «fjernmøter». Fjernmøte er her definert som et 
møte der deltakerne ikke sitter i samme lokale, men benytter tekniske hjelpemidler som 
medfører at de kan se, høre og kommunisere med hverandre. 

I loven er det fastsatt at denne møteformen bare kan benyttes av folkevalgte organer der 
kommunestyret har fastsatt at det skal være adgang til det, og ikke i saker som etter § 11–5 i 
loven skal behandles i lukket møte, altså om tilsattes tjenestemessige forhold og der det vil 
komme fram opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter lov. 

Men disse kravene er langt på vei suspendert fram til 1. august ved midlertidig forskrift av 13. 
mars 2020, om fjernmøter for å begrense spredning av Covid-19 (korona). Samme dag 
opphevet departementet den eldre forskriften om fjernmøter og skriftlig saksbehandling, der 
det blant annet var en regel om at en tredel av organets medlemmer kunne kreve at en sak 
skulle utsettes til ordinært møte kunne holdes, og at det skal være mulig for tilhørere å 
overhøre det som foregår i møtet, hvis ikke dette er lukket. 

Rammene for bruk av fjernmøter blir dermed: 

(i) Beslutning om bruk av denne møteformen treffes av organets leder som ledd i 
innkallingen til møtet. Dette sies ikke uttrykkelig i loven eller forskriften, men ligger 
innebygget i at det er leder som innkaller til møter. I møtet kan så et flertall vedta at saken 
utsettes til den kan behandles i ordinært møte. 

(ii) Innkalling til møtet kan skje telefonisk. Dette var sagt uttrykkelig i den nå opphevde 
generelle forskriften, og når denne regelen ikke ble videreført her, skulle det strengt tatt bety 
at de alminnelige reglene i § 11–3 om utsendelse av innkalling til møtet skulle gjelde også 
her. Men det har åpenbart ikke vært meningen, så vi må kunne lese inn i forskriften en 
underforstått forutsetning om at telefonisk innkalling fortsatt skal kunne brukes. 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-2
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-8
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-7
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3


(iii) Kravet om at deltakerne i møtet skal kunne se hverandre, er tatt ut. Men her ligger klart 
nok en forutsetning om at dette bare gjelder der det ikke lar seg gjennomføre av tekniske 
årsaker. 

(iv) Kravet om at tilhørere skal ha mulighet til å overhøre de deler av møtet som ikke er 
lukket, gjelder fortsatt, men her er det gjort et unntak i den nye forskriften for situasjoner der 
kommunen «ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet». 

Dette kan neppe begrunne at man helt avskjærer muligheten for andre enn deltakerne til å 
overhøre det som blir sagt. Normalt vil det være uproblematisk å legge den samme 
overføring som skjer mellom medlemmene, ut på nettet til alminnelig innsyn, og i alle fall må 
lovens krav om åpne møter kunne ivaretas ved at det skjer direkte overføring til oppstilt TV-
skjerm på et angitt sted. 

For øvrig gjelder de generelle reglene i loven om sakliste, gjennomføring av møtet, votering 
og møtebok. 

 



Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt 
Kommunal Rapport 20.04.2020 

I løpet av april vil alle kommuner få mulighet til å ta i bruk den nye løsningen. 

De kommunale barnevernstjenestene mottar over 50.000 bekymringsmeldinger hvert år. 

– I dag må bekymringsmeldinger sendes i posten. Med den nye løsningen kan innbyggerne 
sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt. Dermed blir det enklere å melde, vi kan gi 
raskere hjelp til barn som trenger det og kommunen sparer verdifull tid, sier styreleder i KS, 
Bjørn Arild Gram, i en pressemelding. 

Alle kommuner vil i løpet av april få tilbud om å etablere løsningen, melder Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir).  

Sensitive opplysninger 
Løsningen ligger på FIKS-plattformen, en felles kommunal arkitektur som kommuner og 
fylkeskommuner sammen står bak gjennom KS. 

– Her er det mange sensitive opplysninger som ikke må komme på avveie. Det er viktig at 
løsningen er sikker, og vi er derfor ekstra opptatt av at løsningen ved bruk av FIKS-
plattformen og de nasjonale fellestjenestene den samhandler med, er godt rustet for å 
ivareta personvernet og informasjonssikkerheten, sier områdedirektør Kristin Weidemann 
Wieland i KS. 

Løsningen består av to deler, en melding for privatpersoner og en for offentlig ansatte. 

Alle som melder bekymring får tilgang til samme skjema, kvalitetssikret informasjon om 
hvordan meldingene behandles og hvordan barnevernstjenesten kan kontaktes. 

De får også umiddelbar tilbakemelding på at meldingen er mottatt og sendt til riktig 
barnevernstjeneste. 

Svikt i mottak av meldinger 
Bufdir-direktør Mari Trommald er fornøyd over at den nye, digitale løsningen er på plass.  

Hun opplyser at tidligere tilsynsrapporter fra Helsetilsynet har dokumentert til dels alvorlig 
svikt i mottak og håndtering av slike meldinger. 

– Jeg er svært glad for at vi nå får på plass et digitalt meldesystem for både profesjonelle og 
privatpersoner som er bekymret for et barn. Bekymringsmeldingene er et viktig sikkerhetsnett 
for barn og unge, sier hun til eget nettsted. 

 



Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig? 
Kommunal Rapport 22.04.2020 

Tre utviklingstrekk, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten av tilsyn og kontroll i 
offentlig styring. 

Noe er galt i offentlig sektor, og tiden er kommet for å bytte ut «New Public Management» 
med en tillitsreform, skriver Jonas Gahr Støre i et innlegg på frifagbevegelse.no 29.11.2019. 

Siden har flere tatt til orde for å erstatte et mål- og resultatbasert styringssystem med 
innføring av et tillitsbasert styringssystem i offentlig sektor. 

Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig i offentlig styring, og er det slik at tillit ikke er forenlig 
med det å bli målt og kontrollert? 

Offentlig forvaltning griper dypere inn i det man før anså for å være familienes og borgernes 
private sfære. 
I forbindelse med arbeidet med veilederen «Samordning mellom statlig tilsyn og kommunal 
egenkontroll» som Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil utgi i løpet av våren, 
stilte arbeidsgruppen seg disse spørsmålene. 

Vi kom fram til at tre forklaringer, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten tilsyn og 
kontroll: 

1) Den gjensidige avhengigheten mellom folks hverdagsliv og de offentlige tjenestene og 
myndighetsutøvelse har økt kraftig de siste tiårene. Dette handler om den 
samfunnstransformasjonen som har brakt kvinnene ut i arbeidslivet og den tilsvarende 
offentlige overtakelsen av ansvaret for barn, eldre, syke og hjelpetrengende. 

På samme vis griper offentlige reguleringer, krav til plan og løyver, osv. i stadig sterkere grad 
inn i innbyggernes private disposisjoner, av hensyn til jord og miljø osv. Offentlig forvaltning 
griper dypere inn i det man før anså for å være familienes og borgernes private sfære. 

Kommunene er blitt den viktigste tjenesteprodusenten og samtidig en viktig 
myndighetsutøver. Begge rollene er basert på en omfattende nasjonal lovgivning. 
Oppmerksomheten rettet mot kommunene har blitt mye større som ledd i denne 
utviklingsprosessen. 

2) Både innbyggernes forventninger og profesjonskrav har vært med å drive fram denne 
omfattende lovgivning om brukerrettigheter og lovbaserte plikter rettet mot kommunene. 
Rettighetslovgivningen snevrer inn rommet for lokalpolitiske prioriteringer. Den siste 
maktutredningen beskriver en utvikling der makt forskyves fra politikkens sfære til den 
rettslige. 

Brukergrupper oppfatter ofte denne utviklingen som grunnleggende positiv. 

Uansett forteller den omfattende rettighetslovgivningen og reguleringen av kommunepliktene 
noe vesentlig om endrede betingelser for offentlig tjenesteproduksjon: Den er ikke lenger 
bare styrt av profesjonelt begrunnet praksis og faglige standarder, men like mye av offentlig 
rett. Tjenestene er blitt rettsliggjort. 

https://sandkasse.frifagbevegelse.no/nyheter/noe-er-riktig-galt-i-offentlig-sektor-slik-skal-vi-lose-det-skriver-jonas-gahr-store-6.490.664264.6bdbc99794#cxrecs_s


Det forsterker oppmerksomheten om tilsyn og kontroll som styringsvirkemiddel, for tilsyn er jo 
nettopp kontroll med tjenesters eller myndighetsutøvelsens lovlighet. Egenkontrollen i 
kommunene utvikles i samme retning. 

3) Et tredje utviklingstrekk er at offentlig forvaltning organiseres og styres annerledes enn før. 
Beslutningsmyndigheten er flyttet nedover i organisasjonene, som har blitt mindre 
hierarkiske. Også dette er utviklingstrekk som kan bidra til å forklare noe av veksten i 
kontroll- og tilsynsaktiviteter. 

Med sterke avhengigheter mellom innbyggere og forvaltning, settes tilliten mellom tjenestene 
og innbyggere stadig på prøve. Omfattende survey- og innbyggerundersøkelser viser 
betydelig tillit til de offentlige tjenestene fra befolkningen, som aldri har vært mer omfattende, 
samtidig med medieoppslag om mangler og misnøye. 

Tillit mellom innbyggere og forvaltning handler både om å skape realistiske forventninger, og 
om å skape trygghet for at tjenestene er tilgjengelige i det omfang og den kvalitet lovverket 
foreskriver. 

Tilsyn og kontroll er viktig i denne sammenhengen, som sentrale styringsvirkemiddel for 
rettssikkerhet og forsvarlige tjenester. 

Statlige tilsyn og kommunal egenkontroll har hvert sitt utgangspunkt, (hhv. statlig og 
lokalpolitisk styring) men er nært forbundet i tema, metode og innretning. Stat og kommune 
har derfor felles interesse i å innrette tilsyns- og kontrollvirksomheten så effektivt og 
samordnet som mulig. 

Uten samordning og gjensidig tilpasning risikerer vi at tilsyn og egenkontroll blir rettet mot 
samme objekt eller tema på samme tid. Det tærer på knappe fagressurser, belaster 
tjenester, ledelse og medarbeidere og kan derfor svekke både legitimiteten til og 
oppslutningen om viktige kontrollaktiviteter. 

På den andre siden så vil godt samordnede og faglig treffsikre tilsyn og forvaltningsrevisjoner 
kunne gi svært nyttige bidrag til læring og forbedring i de kommunale tjenestene, forhåpentlig 
med økt tillit som resultat. 

 



Et interkommunalt havnesamarbeid kan kontrolleres av 
kontrollutvalget i hver av deltakerkommunene 
Kommunal Rapport 06.04.2020 

 
Er det havnestyret eller kontrollutvalget som er kontrollorgan for et interkommunalt 
havnestyre? 

SPØRSMÅL: Under den gamle kommuneloven ble det på grunnlag av § 27 i denne etablert 
et regionalt havnesamarbeid med fire kommuner, der den ene kommunen er største eier og 
kontorkommune, de andre tre kommunene mindre eiere. Havnen er organisert med et 
havneråd som består av fire medlemmer oppnevnt av de fire kommunestyrene. Havnerådet 
har selv opprettet et eget havnestyre/driftsstyre som er oppnevnt av havnerådet med 
brukerrepresentanter. 

Det er spesielt forholdet mellom kontrollutvalget i kontorkommunen (største eier) og de 
interne styringsorganene jeg gjerne ville ha en kommentar om. Er dette 
havnestyret/driftsstyret samarbeidets kontrollorgan og rapporterer sitt arbeid til havnerådet, 
som igjen rapporterer sitt kontrollarbeid til de fire eierkommunestyrene? 

SVAR: I havne- og farvannsloven § 4 er det fastsatt at kommunens myndighet etter denne 
loven kan delegeres «til interkommunalt samarbeid etter bestemmelsene i kommuneloven og 
til selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper» 

Her er det altså tale om det første alternativet, og man forutsetter at her videreføres reglene 
om interkommunalt samarbeid. Reglene i kommuneloven 2018 om dette er imidlertid helt 
andre enn den runde fullmakten til å etablere interkommunale styrer. I kommuneloven § 31–
2 er det fastsatt at interkommunalt samarbeid opprettet etter den gamle kommunelovens § 
27 må omdannes til interkommunalt politisk råd etter § 18–1 eller kommunalt 
oppgavefellesskap etter § 19–1 senest fire år etter at bestemmelsene om slike trådte i kraft, 
det vil i praksis si fire år etter det konstituerende møte i de aktuelle kommunestyrene høsten 
2018. Inntil så har skjedd, gjelder bestemmelsene i kommuneloven av 1992 § 27 og 
vedtektene vedtatt i medhold av denne. 

Reglene i den nye kommuneloven om kontroll med et slikt interkommunalt samarbeid gjelder 
imidlertid allerede nå. Det gjelder også bestemmelsene om kontrollutvalg i § 23-2, der det 
blant annet heter at et kontrollutvalg skal påse at den økonomiske forvaltningen foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, at det utføres forvaltningsrevisjon av 
kommunens virksomhet og selskaper kommunen har eierinteresser i, og at det føres kontroll 
med forvaltingen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

For å oppfylle sine forpliktelser etter denne bestemmelsen kan kontrollutvalget i hver 
deltakerkommune kreve de opplysninger og foreta de undersøkelser som det mener er 
nødvendig for å gjennomføre slik kontroll blant annet i kommunale oppgavefellesskap, som 
vel er den riktige betegnelsen på havnestyret etter den nye loven. De deltakende 
kommunestyrene kan gi nærmere regler om denne kontrollen og hva den kan omfatte, men 
ikke frata kontrollutvalgene deres overordnede tilsyns- og rapporteringsplikt. 

Bestemmelser i vedtektene for havnestyret om interne styrings- og kontrollorganer der kan 
ikke tre i stedet for kontrollutvalgets tilsyn og rapportering til de deltakende kommunene. 

 

https://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/%C2%A727
https://lovdata.no/lov/2019-06-21-70/%C2%A74
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A731-2
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A731-2
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A718-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A719-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A723-2


       
Aktuelt fra utvalgene - 10.06.20  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 10.06.2020 22/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/207 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sak 6/20 at medlemmene følger hvert sitt politiske utvalg. 
Medlemmene gir en kort orientering om aktuelle saker. Utvalget fordeler deg slik: 

• Anita Gilde: Kommunestyret og formannskap 
• Oddrun Husby: Administrasjonsutvalget 
• Georg Heggelund: Plan og miljøutvalget 
• Per Aage Estenstad: Arbeidsmiljøutvalget 
• Kristoffer Uppheim: Helse, oppvekst og kultur 

 
 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 10.06.2020 23/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/302 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotoll 10.06.20  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 10.06.2020 24/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/302 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.06.2020, godkjennes. 
 
 
 
 
 


	0001 - Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune - 10.06.2020
	0002 - 18_20 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
	0003 Vedlegg - Risiko- og vesentlighetsvurdering for Skaun kommune
	Forord
	Innholdsfortegnelse
	1 INNLEDNING
	2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER
	2.1 Demografiske endringer
	2.2 Klima, energi og beredskap
	2.3 Kommunestruktur
	2.4 Regelverksendringer
	2.5 Økonomi og kontroll
	2.6 Digitalisering

	3 OM skaun kommune
	3.1 Økonomi
	3.2 Organisasjonskart
	3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn

	4 RISIKOVURDERING
	4.1 BRUKERPERSPEKTIVET
	4.1.1 Oppvekst
	Tabell 1. Risiko Oppvekst
	Barnehager
	Grunnskole og SFO
	Tabell 2. Nøkkeltall oppvekst

	Barnevern
	Voksenopplæring
	Kultur / Barne- og ungdomstiltak

	4.1.2 Velferdsoppgaver
	Tabell 3. Risiko velferdsoppgaver
	Økonomisk sosialhjelp
	Tabell 4. Nøkkeltall økonomisk sosialhjelp

	Bolig
	Flyktninger

	4.1.3 Helse- og omsorgstjenester
	Tabell 5. Risiko helse- og omsorgstjenester
	Tabell 6. Nøkkeltall.
	Sykehjem og hjemmetjeneste
	Psykiatri og rusomsorg
	Tabell 7. Nøkkeltall rusomsorg

	Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede

	4.1.4 Teknisk drift
	Tabell 8. Risiko teknisk drift
	Planarbeid og Miljøforvaltning (Byggesak)
	Tabell 9. Nøkkeltall byggesak

	Vann og avløp
	Tabell 10. Nøkkeltall vann og avløp

	Renovasjon
	Tabell 11. Nøkkeltall renovasjon

	Brann- og redningstjenester
	Næring
	Miljø og klima


	4.2 ORGANISASJONSPERSPEKTIVET
	4.2.1 Organisasjon
	Tabell 12. Risiko organisasjon
	Organisering
	Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling
	Helse miljø og sikkerhet (HMS)
	Eiendomsforvaltningen
	Tabell 13. Nøkkeltall eiendomsforvaltning

	Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
	Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser

	4.2.2 Økonomi
	Tabell 14. Risiko økonomi
	Økonomisk situasjon
	Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging
	Økonomisk internkontroll
	Offentlige anskaffelser
	Tabell 15. Nøkkeltall offentlige anskaffelser

	Internkontroll (IK) og kvalitetssikring


	4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR EIERINTERESSER

	5 Vedlegg
	Datagrunnlag
	Kommunale dokumenter
	Statistikk
	Eksterne dokumenter
	5.1.1 Intervju i kommunen

	Vurderinger
	Vurdering av risiko- og vesentlighet
	Tabell 16. Beskrivelse av sannsynlighet
	Tabell 17. Beskrivelse av konsekvens

	Vurdering av metoden



	0004 - 19_20 Orientering fra kommunedirektøren - oppfølging og status etter tilsyn med Buvik skole
	0005 - 20_20 Orientering fra kommunedirektøren - Forebyggende arbeid ved skolene i Skaun 
	0006 - 21_20 Referatsaker
	0007 Vedlegg - Orientering om status for arbeidet med rådmannssaken
	0008 Vedlegg - Saker som skal til behandling i kontrollutvalget - orientering per 10.6
	Saker som skal til behandling i utvalget - orientering per 10.6.20

	0009 Vedlegg - Engasjement gjør ikke en folkevalgt inhabil
	Engasjement gjør ikke en folkevalgt inhabil
	Kommunal Rapport 18.05.2020

	0010 Vedlegg - Valgbarhet og habilitet i kontrollutvalget
	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr

	0011 Vedlegg - Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg
	Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg

	0012 Vedlegg - Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som ledd i innkallingen
	0013 Vedlegg - Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt
	0014 Vedlegg - Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig
	0015 Vedlegg - Et interkommunalt havnesamarbeid kan kontrolleres av kontrollutvalget i hver av deltakerkommunene
	0016 - 22_20 Aktuelt fra utvalgene - 10.06.20
	0017 - 23_20 Eventuelt
	0018 - 24_20 Godkjenning av møteprotoll 10.06.20

